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21 iunie 2015 * DUMINICA a 12-a d.p.a * Sf. Alois de Gonzaga, clg.

Calendarul săptămânii
21  D  + DUMINICA a 12-a d.p.a
 Sf. Alois de Gonzaga, clg.
22  L Ss. Paulin de Nola, ep. *;  
 Ioan Fisher, ep. şi Thomas 
 Morus, m. *; Niceta de 
 Remesiana, ep.
23  M Sf. Iosif Cafasso, pr.
24  M † NAŞTEREA SF. IOAN 
 BOTEZĂTORUL
25  J     Sf. Wilhelm, abate
26  V Ss. Ioan şi Paul, m.; 
 Josemaria Escriva, pr.
27   S Sf. Ciril din Alexandria, ep. înv. *
28   D  +  DUMINICA a 13-a d.p.a
 Sf. Irineu, ep. m..

Gândul săptămânii
Toate îi pot vorbi celui care ştie să asculte.

(Fer. Vladimir Ghika)

Nașterea Sf. Ioan Botezătorul

Sfântul săptămânii

Ioan Botezătorul este singurul sfânt, cu 
excepția Sfintei Fecioare Maria, a cărui 
naștere se celebrează de către Biserică. A fost 
cel mai mare dintre profeți, el fiind cel care l-a 
indicat pe Mielul lui Dumnezeu care i-a asu-
pra sa păcatele lumii. Chemarea lui profetică 
încă din sânul mamei sale este înconjurată de 
evenimente extraordinare, pline de bucurie 
mesianică, care pregătesc nașterea lui Isus. 
Ioan este înaintemergătorul lui Cristos prin 
predicarea și viața sa. Botezul pocăinței, care 
însoțește vestirea timpurilor de pe urmă, este 
imaginea botezului în Duh. Data sărbătorii, 
stabilită la trei luni după Bunavestire şi cu 
şase luni înainte de Crăciun, corespunde in-
dicaţiilor Evanghelistului Luca. În Biserică, 
se celebrează la 24 iunie încă din timpul Sf. 
Augustin (354-430).
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„Îngerul Domnului”, cu papa (14.06.2015)

LECTURA I
Aici se va sfărâma trufia valurilor tale!
Citire din cartea lui Iob             38,1.8-11

Domnul i-a răspuns lui Iob din furtună 
şi i-a zis: „Cine a închis marea cu porţi, 
când, ţâşnind, a ieşit din pântece, când 
i-am pus norul ca haină şi bezna, ca scu-
tec? Atunci i-am impus un hotar şi am 
pus legături şi porţi. Şi am spus: «Până 
aici să vii, şi nu mai departe, şi aici să se 
oprească valurile tale semeţe!»”

Cuvântul Domnului

PSALMUL RESPONSORIAL
Ps 106(107),23-24.25-26.28-29.30-31 (R.: 1)

R.: Preamăriţi-l pe Domnul, 
pentru că este bun,
veşnică este îndurarea lui!
sau: Aleluia.

Cei care plecau pe mare în corăbii
şi făceau negoţ pe apele cele mari,
ei au văzut lucrările Domnului
şi minunile lui în adâncuri. R.

El a spus şi s-a pornit vântul furtunii
care a ridicat valurile mării:

se suiau spre ceruri, coborau spre abisuri;
sufletul lor se topea de groază. R.

În strâmtorarea lor, au strigat către Domnul
şi el i-a făcut să iasă din necazurile lor;
a liniştit furtuna
şi valurile s-au potolit. R.

S-au bucurat că valurile s-au liniştit
şi el i-a condus la portul dorit de ei.
Să-l laude pe Domnul pentru bunătatea lui,
pentru minunile pe care le-a făcut
în folosul fiilor oamenilor! R.

LECTURA A II-A
Cele vechi au trecut, iată, au devenit noi.
Citire din Scrisoarea a doua a Sfântului 
apostol Paul către Corinteni      5,14-17

Fraţilor, iubirea lui Cristos ne constrânge 
pe noi care judecăm că unul singur a murit 
pentru toţi, ca atare toţi au murit.
El a murit pentru toţi, pentru ca toţi cei care 
trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înşişi, ci 
pentru acela care a murit şi a înviat pentru 
ei. Astfel, de acum înainte, noi nu mai cu-
noaştem pe nimeni după trup şi, dacă l-am 
cunoscut pe Cristos după trup, acum nu-l 
mai cunoaştem astfel.
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Deci, dacă cineva este în Cristos, este o 
creatură nouă: cele vechi au trecut, iată, au 
devenit noi!

Cuvântul Domnului

ALELUIA               Lc 7,16bc
(Aleluia) Un mare profet s-a ridicat prin-
tre noi şi Dumnezeu a vizitat poporul său. 
(Aleluia)

EVANGHELIA
Cine este oare acesta, că şi vântul şi ma-
rea îl ascultă?
Citire din Evanghelia Domnului nostru 
Isus Cristos după Sfântul Marcu    4,35-41

În aceeaşi zi, după ce s-a înserat, Isus 
le-a spus discipolilor săi: „Să trecem pe 

ţărmul celălalt!” Şi, părăsind mulţimea, 
l-au luat aşa cum era în barcă. Erau şi 
alte bărci cu el.
Şi a fost o mare furtună, iar valurile iz-
beau în barcă, încât aproape se umpluse. 
El dormea în partea dinapoi a bărcii, pe 
un căpătâi. Atunci l-au trezit şi i-au spus:
„Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim?”
Ridicându-se, a mustrat vântul şi a spus 
mării: „Potoleşte-te! Taci!” Şi vântul s-a 
calmat şi s-a făcut linişte mare.
Atunci le-a spus: „De ce sunteţi fricoşi? 
Încă nu aveţi credinţă?” 
Dar ei au fost cuprinşi de teamă mare şi 
spuneau unii către alţii: „Cine este, oare, 
acesta, că şi vântul şi marea îl ascultă?”

Cuvântul Domnului

Oricât de prevăzător 
ar fi, fiecare om se poate 
trezi, mai devreme sau 
mai târziu, în sitaţia de a 
înfrunta forţe oarbe care 
îi ameninţă viaţa. Lupta 
cu astfel de forţe distru-
gătoare se dovedeşte a 
fi cumplită. Cu proprii-
le sale puteri omul nu le 
poate face faţă.

Sfântul Marcu a reţi-
nut în Evanghelia sa un 
astfel de episod în care 
barca în care se afla Isus 
împreună cu ucenicii săi a fost asaltată, 
în plină noapte, de o furtună năpraznică. 
Într-o astfel de situaţie toţi cei de pe punte 
s-au luptat îndelung pentru ca valurile şi 
vânturile să nu scufunde barca. Toată pri-
ceperea lor şi toată puterea braţelor au însă 
o limită. Ce le mai rămâne de făcut atunci 
când acestea se epuizează? În mod spon-
tan se îndreaptă spre Isus care, surprinză-
tor, dormea în partea dinapoi a bărcii, pe 
un căpătâi. Strigătul lor e în acelaşi timp, 
nedumerire, rugăciune, speranţă de ultimă 
clipă: Învăţătorule, nu-ţi pasă că pierim? 
În cele din urmă Isus nu numai că li se ală-
tură în lupta cu valurile, ci în mod suveran 
El mustră valurile şi porunceşte mării: Po-
toleşte-te!, iar aceste forţe oarbe ale natu-
rii i se supun.

În multe situaţii din viaţă strigătul nostru 
pare să nu fie auzit de nimeni, nici chiar de 
Cel care s-a oferit să ne însoţească de-a lun-
gul vieţii. Atunci când ne este cel mai greu, 
El pare că „doarme”, indiferent faţă de si-
tuaţia cumplită în care ne aflăm. Şi totuşi, 
după ce ne lasă să ne descoperim limitele 

puterilor şi ale price-
perii, după ce ajungem 
să ne convingem că 
singuri nu putem răzbi, 
din piepturile noaste 
ţâşneşte strigătul după 
ajutor. Întărit de cre-
dinţă, potrivit lui Isus, 
un astfel de strigăt este 
întotdeauna auzit.

Dar, o astfel de expe-
rienţă de viaţă compor-
tă şi un aspect revela-
tor. Isus nu este, alături 
de noi, cineva puţin 

mai priceput sau puţin mai puternic decât 
noi. El se revelează a fi suveran peste orice 
forţă din lumea aceasta; că suveranitatea sa 
are acele trăsături divine care i-au permis lui 
Dumnezeu la începuturi, potrivit primei lec-
turi, să închidă marea cu porţi atunci când a 
ţâşnit din pântece..., i-a pus hotar şi i-a spus: 
„Până aici să vii, şi nu mai departe, şi aici 
să se oprească valurile tale semeţe!”

La rândul ei, lectura a doua, ne revelează 
un alt aspect al personalităţii lui Isus Cristos, 
revelaţie care întăreşte în noi ataşamentul 
faţă de El şi, totodată, determină în noi un 
nou mod de a fi şi de a trăi: El a murit pentru 
toţi, pentru ca toţi cei care trăiesc să nu mai 
trăiască pentru ei înşişi, ci pentru acela care 
a murit şi a înviat pentru ei... Deci, dacă 
cineva este în Cristos, este o făptură nouă: 
cele vechi au trecut, iată, au devenit noi!

Acestea sunt adevărate revelaţii care ne 
dau încredere şi speranţă că, punându-ne 
credinţa în Fiul lui Dumnezeu, nu vom ră-
mâne nicicând dezamăgiţi.

Pr. dr. Tarciziu ŞERBAN

Cu ocazia aniversării a 60 de ani de la 
declararea Catedralei romano-catolice Sf. Iosif 
ca monument de cultură, marți, 23 iunie 2015, 
ora 19.30, la Catedrală va avea loc un Concert 
de muzică sacră.
În program, lucrări de: G. F. Händel, Stanley, 
W.A. Mozart, Rheinberger, Bruckner, Knevel
Interpretează: Orchestra de BAROCkeri 
(Universitatea Naţională de Muzică din 
Bucureşti), Radio Brass Ensemble, Corul Musica 
Sacra al Catedralei Sf. Iosif.

Soliști: Veronica ANUȘCA, Georgiana SIMONOV, Andreia PETREA,  Nicolae 
SIMONOV. La orgă: Mihai MURARIU și Marcel-Octav COSTEA. Dirijor: 
Marcel-Octav COSTEA .
Concertul va putea fi urmărit și pe www.catedralaonline.ro și la Radio Maria 
România (www.radiomaria.ro și în rețeaua Digi)

60 de ani de la declararea Catedralei Sf. Iosif ca monument de cultură


